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Projektinio darbo aprašo reikalavimai 

 

     Projektinio darbo aprašo preliminari apimtis 2000 žodžių (įvadas, dėstomoji dalis, išvados, 

santrauka). Rekomenduojama neviršyti 20 lapų.  

 

Šriftas. Formatavimas. 

● naudojami A4 formato popieriaus lapai; 

● šriftas: Times New Roman; 

● šrifto dydis: 12 pt; pavadinimui naudojamo šrifto dydis 16 pt. 

● intervalai: 1,5 intervalas yra naudojamas tarp teksto eilučių; prieš pavadinimus ir po jų 

yra naudojamas 1 intervalas. 

● paraštės: projektiniame darbe yra naudojamos standartinės Microsoft „Word“ paraštės. 

Visada naudojamas atitraukimas nuo paraštės iš kairiojo krašto, o dešinysis kraštas – sulygiuotas (iš 

viršaus ir iš apačios – po 2 cm; iš kairės – 3 cm; iš dešinės – 1 cm); 

● pirma pastraipos eilutė atitraukta nuo krašto 15 mm; 

● numeravimas: puslapiai numeruojami nuo titulinio lapo (titulinis lapas 

nenumeruojamas), pradedami žymėti nuo turinio, žymima dešiniajame apatiniame puslapio kampe. 

Citatų aiškumas. 

● Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas,  jeigu jis yra nurodytas 

kūrinyje, iš kurio citata paimta.  

● Jeigu cituojate kito autoriaus kūrinį ar jo dalį pažodžiui, jis turi būti aiškiai išskiriamas 

kabutėmis arba kursyvu.  

● Cituojama turi būti tiksliai. Turi aiškiai matytis cituojamos dalies pradžia ir pabaiga.  

● Citatos išskiriamos kabutėmis ir pažymimos bibliografine išnaša,   nurodant autoriaus 

vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą ir leidimo duomenis bei puslapį, iš kurio ėmėte citatą. 

Pvz.: „Didžioji dalis moksleivių netaps profesionaliais menininkais, tačiau kūrybinių 

veiklų metu suformuotas netradicinis mąstymas leis kitaip atlikti užduotis bei spręsti 

iškylančias problemas.“ (J. Yang, 2015, p. 45) 

●  Kabučių nereikia, jei tekstą atpasakojate ar analizuojate. Šiuo atveju tik nurodote, iš kur 

buvo paimti duomenys. Pvz.: [...] kūrybinė veikla turi didelės įtakos motyvacijos 

didinimui. (J. Yang, 2015). 

●  Nuorodos reikia ir tais atvejais, kai darbe naudojamos kito autoriaus parengtos schemos, 

diagramos, paveikslėliai, statistiniai duomenys ir pan.  

● Cituojant autorių sakinyje, nurodoma pirmoji vardo raidė, visa pavardė ir šaltinio 

leidybos metai. Pvz.: [...] pasak V. Pavardenio (2015), geležies rūda [...] 

● Galima cituoti praleidžiant kito autoriaus kūrinio vietas (sakinį ar žodžius), tuomet 

citatoje tai reikia pažymėti ženklu <...>. 

  

Iliustracijų ir lentelių numeracija. Prieš kiekvieną iliustraciją ar lentelę pirmiausia nurodomas 

jos eilės numeris bendrame darbe, o po numerio iliustracija arba lentelė yra įvardijama. 

Iliustracijos turi būti informatyvios, jų turinį skaitytojas turėtų suprasti be papildomų 

paaiškinimų darbo tekste. Jeigu iliustracijų yra daugiau nei viena, jos numeruojamos eilės tvarka, 

nurodant numerį ir pavadinimą iliustracijos apačioje, išdėstant simetriškai per lapo vidurį. Prieš 

iliustracijos pavadinimą rašomas iliustracijos eilės numeris, pavadinimo pabaigoje taškas 

nededamas. Iliustracijos numeris ir pavadinimas paryškinamas, rašomi 12 pt šriftu. Jeigu 



iliustracija buvo paimta iš kitų šaltinių, būtina nurodyti autorių (leidinio pavadinimą, jei 

autoriaus nėra), leidimo metus, puslapius. Šaltinis rašomas po paveikslėliu 10 pt šriftu. 

 

 
Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies nuostatų vykdymo ataskaita 

 

Lentelės. Lentelėje (5 lentelė) pateikta informacija turi būti skaitytojui suprantama be 

papildomų paaiškinimų darbo tekste. Jei tekste yra kelios lentelės, jos numeruojamos eilės tvarka nuo 

darbo pradžios. Po žodžio „lentelė“ taškas nededamas. Lentelėse naudoti mažesnį šriftą nei 

pagrindiniame tekste – 10 ar 11 pt ir eilėtarpį 1. Lentelės pirmosios eilutės, kurioje rašomi jos skilčių 

pavadinimai, įrašų šriftas turėtų būti paryškintas, centruotas. Skaitmeniniai rodikliai tos pačios lentelės 

skiltyje turi po kablelio turėti vienodą skaitmenų skaičių. Lentelės numeris rašomas virš lentelės 

pavadinimo, dešiniajame kampe, prie žodžio „lentelė“. Pavadinimas rašomas 12 paryškintu šriftu, 

paliekamas vienos eilutės tarpas tarp pavadinimo ir lentelės. Pavadinimo pabaigoje taškas nededamas. 

5 lentelė 

Rietavo sav. respondentinių ūkių 2016–2017 m. augintų kultūrinių augalų derlingumo vidutinių 

duomenų palyginimas, t/ha 

 
 

Priedų numeracija. Priedų numeracija yra savarankiška. Priedai yra numeruojami ta tvarka, 

kuria jie nurodomi aprašo tekste.  

 

 

Projektinio darbo aprašo struktūrinės dalys: 

 

● Titulinis lapas – tituliniame lape turi būti nurodyta: 

Darbo pavadinimas 

Autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), klasė 

Darbo vadovo vardas ir pavardė 

Mokyklos pavadinimas 

Mokslo metai 

● Turinys – šioje projektinio darbo aprašo dalyje yra pateikiami projektinio darbo dalių 

pavadinimai su nurodytais puslapiais (1 psl.). 



● Įvadas – tai maksimaliai vieną puslapį užimanti projektinio darbo aprašo dalis, kurioje 

aprašomas projektinio darbo temos aktualumas, problema, tikslas bei uždaviniai ir projektinio darbo 

rengimo planas (1 psl.).  

● Dėstomoji dalis – tai dėstymo dalies aprašymas, kuriame įterpiama temos apžvalga bei 

tiriamoji dalis. Temos apžvalgoje aprašoma idėjos/-ų projektiniam darbui paieška bei informacinių 

šaltinių apibendrinimas. Tiriamosios dalies apžvalgoje aprašomas tiriamojo darbo metodas, darbo eigos 

aprašymas, tiriamojo darbo surinktų duomenų analizė bei tiriamojo darbo apibendrinimas (5–10 psl.). 

● Išvados – išvadose turi būti apibendrinamas atliktas darbas, parašoma, ar buvo pasiektas 

išsikeltas tikslas ir įgyvendinti uždaviniai. Turi būti konkretūs argumentai, kodėl pavyko įgyvendinti 

uždavinius arba kodėl nepavyko to padaryti. Taip pat išvadose yra paminima, su kokiais sunkumais 

buvo susidurta ir kaip tuos sunkumus sekėsi išspręsti, kokius įgūdžius šis projektinis darbas pagilino, ko 

naujo buvo išmokta (1 psl.). 

● Literatūros šaltinių sąrašas – šioje dalyje surašomi visi (ne mažiau trys) naudoti 

informacijos šaltiniai, tiek spausdinti, tiek elektroniniai. 

Jame pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros bibliografiniai aprašymai pagal dokumento 

bibliografinio aprašo taisykles. Literatūros sąrašas sudaromas pagal autorių pavardes abėcėlės tvarka, o 

kai jame yra keletas to paties autoriaus darbų, jie surašomi chronologine tvarka. Jeigu į literatūros sąrašą 

įtraukiami neautoriniai leidiniai, pvz.:, žodynai, žinynai ir pan., jų vieta bendrame sąraše nustatoma 

pagal pirmąją antraštės raidę. Elektroniniai informacijos šaltiniai rašomi po spausdintinių informacijos 

šaltinių. Jie taip pat išdėstomi abėcėlės tvarka. Pvz.: 

BASANAVIČIUS, Jonas. Lietuvių mokslo draugijos dešimties metų apyskaita. Lietuvos 

aidas,1917 m. lapkričio 6 d. 

JAGMINIENĖ, Jūratė. Verba volant, scriptamanent. Šiaurės Atėnai, 2015 m. birželio 12 d. 

Pasiekta: 2018 11 27 adresu  http://www.satenai.lt/2015/06/12/verba- volantscipta-manent/. 

PAULAUSKIENĖ, Aldona. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos. Vilnius: Gimtasis 

žodis,2006. 

 

● Priedai – prieduose yra įterpiamos tyrimo duomenų lentelės, brėžiniai, anketos, interviu 

klausimai, apklausų suvestinės, nuotraukos ir pan. 

● Santrauka (1 psl.). 

● Įsivertinimas – įsivertinimo dalyje, kuri yra pateikiama tiek apraše, tiek pristatyme, turi 

būti atsakoma į šiuos klausimus:  

1. Ko siekiau?  

2. Ką pavyko pasiekti?  

3. Ką išmokau tyrinėdamas?  

4. Ką, kodėl ir kaip reikėjo keisti?  

5. Kokia buvo sudėtingiausia proceso dalis?  

6. Ką kitą kartą daryčiau kitaip ir kodėl?  

7. Kas man labiausiai patiko? 

___________ 

 

 

 

http://www.satenai.lt/2015/06/12/verba-%20volantscipta-manent/

